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Звіт  
з реалізації Плану покращення послуги утримання та ремонту комунальних доріг та тротуарів 

 на 2018-2023 роки 
 

Станом на: 01.06.2020 року 
 

Стан виконання плану дій  

Короткострокові проекти 
 

Діяльність / захід 

Запланований 
термін 

реалізації             
(в плані) 

Стан реалізації:                                   
реалізовано 

повністю/частково;                                
на етапі реалізації;                                                                 
не реалізується/не 

реалізовано 

Грантові 
кошти 

тис.грн. 

Селищний 
бюджет 
тис.грн. 

Внесок від 
мешканців 

громади 
тис.грн. 

Індикатори  Примітки 

Кількісний 
показник 

виконання 

Якісний 
показник 

виконання 

          
 Модернізація КП 

«Софіївське». Придбання 
обладнання для 
обслуговування доріг та 
тротуарів із подальшим 
реформування 
комунального 
підприємства. 

2018-2019 

 
 
 
 
Проект реалізовано 

 
 
 
 

1250,8 

 
 
 
 
94,8 

Приватний 
підприємець 
подарував КП 
газель, яку 
використовують 
додатково для 
збору сміття. 

20 одиниць 
техніки 

Комунальне 
підприємство 

має змогу 
надавати 

більш якісні 
послуги з 

прибирання 
тротуарів та 
майданчиків 

на яких 
розміщено 

сміттєві баки 

 

 Створення системи 
відеоспостереження. 

2018-2019 

Проект подано на 
обласний конкурс 

     Селищна рада 
чекає на 
результати 
конкурсу 

 Визначити 
правила/взаємовідносини 
з великими 

2019 

Проект в процесі 
розробки. Підприємство 
«Виробник +») припинило 
діяльність. 

-   - - - 
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промисловими 
об’єктами, що 
знаходяться в межах 
центрального населеного 
пункту (ТОВ 
«Санойлтрейд», 
ТОВ «ДАНСА» бувший 
«Комбікормовий», ТОВ 
«Виробник +»). 

 

Пропаганда безпеки руху 
(білборди, флаєри, 
інтерактивні ігри, 
конкурси на кращу 
вулицю). 

2018-2023 

Відділом освіти постійно 
проводиться серед дітей 
агітація безпеки руху та 
правил поводження на 
дорозі 

-   720 школярів 
отримали 
розяснення 
від 
поліцейського 
офіцера 
громади 
щодо 
поведінки на 
дорозі під час 
проведення 
літніх 
канікул 

Проведено 
онлайн урок з 
правил 
дорожнього 
руху та 
дотримання 
безпеки на 
дорозі.  

Якісний 
показник 
взято зі слів 
вчителів та 
офіцера 
громади. 

 

Розробка карти дорожніх 
знаків ОТГ та схеми 
розмітки доріг. 

2019-2020 

Планується затвердити 
в поточному році 

-   - - Проведено 
робочу нараду 
із службою 
автомобільних 
доріг щодо 
розробки 
карти 
дорожніх 
знаків на 
території ОТГ 

                          Середньострокові проекти 
 Капітальний ремонт 

пішохідної доріжки по вул. 
Степовій в смт Софіївка 

2019 

реалізовано 256,0 288,0 Волонтерський 
внесок квіти, 
дерева 

457 м.кв Гарно 
облаштовані 
тротуари, 
безпечні та 
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Софіївського району 
Дніпропетровської області 

зручні для 
пішоходів 

 Капітальний ремонт 
пішохідної доріжки по вул. 
Поштовій в смт Софіївка 
Софіївського району 
Дніпропетровської області 

2019 

реалізовано 303,5 341,5 Волонтерський 
внесок квіти, 
дерева 

542 м.кв Гарно 
облаштовані 
тротуари, 
безпечні та 
зручні для 
пішоходів 

 

 Капітальний ремонт 
пішохідної доріжки по вул. 
Больничній (в межаж від 
стадіону до ж/б №35) в смт 
Софіївка Софіївського 
району Дніпропетровської 
області 

2019 

реалізовано 420,6 471,2 Волонтерський 
внесок квіти, 
дерева 

751 м.кв Гарно 
облаштовані 
тротуари, 
безпечні та 
зручні для 
пішоходів 

 

 Будівництво тротуару в с 
Запорізьке між сільським 
клубом та школою. 

2019 

не реалізовано      Проект буде 
реалізовано у 
2021 році через 
брак 
бюджетних 
коштів 

 Будівництво тротуару в с 
Петрове по вул. Центральна 
від магазину «Продтовари» 
до ДНЗ «Сонечко» 

2019 

не реалізовано      Проект буде 
реалізовано у 
2021 році через 
брак 
бюджетних 
коштів 

 
Будівництво тротуару в с 
Любимівка біля школи. 

2020 

не реалізовано      Проект буде 
реалізовано у 
2021 році через 
брак 
бюджетних 
коштів 
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 Будівництво тротуару від 
магазину «Новинка» до 
вул. Криворізька. 

2020 

не реалізовано      Проект буде 
реалізовано у 
2021 році через 
брак 
бюджетних 
коштів 

       Довгострокові проекти 
 Ремонт «другої об’їзної» 

дороги. 
2021-2023 

       

 Капітальний ремонт дороги 
по вул. Степова. 

2021 

       

 Капітальний ремонт 23 
дороги по с. Запорізьке, с. 
Братське. 

2021-2023 
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